
 

 

LIVSFS 2020:6 

Föreskrifter om upphävande av 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2008:2) om 

modersmjölksersättning och 

tillskottsnäring;  
 

LIVSFS 2020:6  

(H 373) 

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför 

alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar 

och till och med LIVSFS 2021:2. 

 

Med stöd av 5, 6, 7 och 40 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) 

föreskriver Livsmedelsverket att Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 

2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska upphöra att gälla 

den 15 juni 2020. 
__________ 

 

 För modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av 

hydrolyserade proteiner gäller dock de upphävda föreskrifterna till och med den 

21 februari 2022. (LIVSFS 2021:2) 

__________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2021:2) träder i kraft den 22 februari 2021. 

__________ 
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